
zMtUVA o DlELo 02l2ot7

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podl'a § 536 a násl, obchodného zákonníka.

1.1Zhotov|tel':

1. Zmluvné strany

Mgr. František Šmigrovský
Sídlo : Čepeňská 1382/89 ,g26o1Sered'
tčo: gogsggog

Bankové spojenie : VÚB, a,s. Sered'
Číslo účtu : SK06 02oo o0oo oo1 1 7200 8353
BlC SUBASKBX
Kontakty :Mgr, František Šmigrovský
sm igrovskv. resta u ro (astonline.sk
mob0905 427 389
(d'a lej le n,,zhotovite l"')

1.2 Objednávatel':

Obec Gáň,
Gáň 27,925 3]. Gáň
Štatutár: Starostka Mgr. Denisa lvančíková
Tel.: 031/780 5LO4,0904 51,4 42O
Faxz O3L/780 5116
lčo: oo3o5944
E-mail: obecgan @obecgan.sk

(d'alej len,,objednávatel")

2. Predmet zmluvy

2,1 Zhotovitel' sa zavázuje, Že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávatelbm ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávatela vYkoná ReŠtaurovanie Stípu so sochou Najsvátejšej Trojibe Cenová ponuka je
súčasťou zmluvy.

2,2 Objednávatel'sa zavázuje, Že dokončené práce prevezme, zaplatíza jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotovitelovi dojednané spolupósobenie.

3. Ďalší závázokzhotovite!'a

3.1 Zhotovitel' Pri realizácii prác dodrží všeobecne závázné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zm l uvy, vyjad renia verejnoprávnych orgá nov a pove rených orga n izácií.



4. Čas plnen!a

4,1 Zhotovitel'sa zavázuje, Že dodá objednávateťovi predmet plnenia podía tejto zmluvy

v termíne:

Začiatok prác: 03.042OL7 Ukončenie prác:09.06.2017

4,2 DodrŽanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupósobenia objednávate1a
dojednaného v tejto zmluve. po dobu meškania objednávatel,a s poskytnutím spolupósobenia nie je
zhotoviteÍv omeŠkaní so sPlnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3 Zhotoviteí splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupósobenie objednávatel'a

5.1 Zhotovitel' pri rekonŠtrukČných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2oo2 Z, z. ovšeobecno_technických
požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia

6. Cena a platobné podmienky

6,1 Cena za zhotovenie Predmetu zmluvy o dielo : Reštaurovanie Stíp so sochou Najsvátejšej Trojice

6.2 -Cena predmetu diela : 3 982 EUr

Celková suma za reŠtaurovanie slovom je: tritisícdevát'stoosemdesiatdva Euro

6,3-Ak dÓjde k zániku zmluvY z dóvodov na strane objednávateía, vzniká dodávatelbvi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.

6,4-Podkladom Pre Úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteíom po splneníjednotlivých prác
predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.]..Faktúra bude splatná do 10 dní odoslania objednávateíovi.

7. Zodpovednosťza vady, záruka

7.1 zhotoviteť zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podl'a tejto zmluvy.

7,2Zhotovitel'zodPovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateťovi. Za vady
vzniknuté Po odovzdanídiela zodpovedá iba vtedy, ak boli spósobené porušením jeho povinnosti.



7'3 Zhotovitel' nezodPovedá za závady, ktoré boli spósobené použitím podkladov poskytnutýchobjednávatelbm a zhotovitel'ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnos{prípadne na ňu upozornil objednávatel'a a ten na icn použitr trvat.

7'4 ZáruČná doba je 2 roky a zaČína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateťovi,

7'5 ZhotoviteÍ sa zavázuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočnéhoodkladu, najneskór však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie,

7'6 YýhradY orgánov Štátnej sPrávY a organizácii poverených výkonom štátnej správy v projekte pri jehoprerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác.

8. Zmluvné pokuty

8'1 Ak zhotoviteÍ nesPtní svoj závázok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatíobjednávate'ovi pokutuvo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8,2 zhotoviteí je povinný zaplatiť objednávateíovi pokutu vo výške o,o5% z dohodnutej ceny diela zakaždý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8'3 Ak objednávater je v omeŠkaní so splnením peňažného závázku, alebo jej časti, je povinný zaplatiťzhotovitelbvi Úroky z omeškania vo výške o,o5%z nezaplatenej sumy za každýdeň meškania.

9. záverečné ustanovenia

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9'2 Ak dójde Po uzavretí zmluvY k zmene závázných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,zmluvné strany sa zavázujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9'3 Zmluva je vYPracov aná v 4 vYhotoveniach, z ktonich každá strana dostane dve vyhotovenia,


